Rozpočtové opatrenie primátora mesta
V. zmena rozpočtu v roku 2016
Vychádzajúc z § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, smernice č. 6/2008 zo dňa 25.10.2008, bod. 4.5.7. a uznesenia MsZ č.
234/2008 primátor mesta vykonal rozpočtové opatrenie, ktorým zapojil do programového
rozpočtu dotácie zo ŠR SR vo výške 29 018,- €, upravil výšku vlastných príjmov ZŠsMŠ
podľa skutočnosti o čiastku 29 735,20 a ostatné dotácie pre ZŠsMŠ poníženie o 1 075,46 €.
Celková zmena na strane bežných príjmov je po V. zmene + 57 677,74 €.
Celková zmena na strane výdavkov bežného rozpočtu je + 66 973,16 €, ktorá zahŕňa
zapojenie dotácií zo ŠR SR pre ZŠsMŠ a vlastných príjmov ZŠsMŠ do rozpočtu. Na strane
kapitálového rozpočtu príjmy je poníženie o 134,- € ide o nevyčerpanú dotáciu pre ZŠsMŠ na
odstránenie stavebných bariér. Na strane výdavkov kapitálového rozpočtu je presun do
bežného rozpočtu na výdavky chránenej dielne – kamerový systém.
Vo finančných operáciách bola zmena len v kódoch zdrojov.
Celkové príjmy a výdavky mesta Gbely po V. zmene rozpočtu:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 505 102,84 Bežné výdavky spolu
435 032,00 Kapitálové výdavky spolu
655 061,00 Výdavky z finančných operácií

3 156 517,16
1 116 909,92
287 340,00

4 595 195,84

4 560 767,08

Rozdiel

34 428,76

V Gbeloch, dňa 30.12.2016
Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová
Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger
Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok zobrali na vedomie V. zmenu
rozpočtu mesta Gbely, ktorú vykonal primátor mesta a odporúčajú poslancom MsZ V. zmenu
rozpočtu mesta na rok 2016 zobrať na vedomie
Návrh na uznesenie:
MsZ
berie na vedomie
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením primátor mesta
v zmysle uznesenia MsZ č. 234/2008 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
Celkové príjmy a výdavky mesta Gbely po V. zmene rozpočtu:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií
Rozdiel

3 505 102,84 Bežné výdavky spolu
435 032,00 Kapitálové výdavky spolu
655 061,00 Výdavky z finančných operácií

3 156 517,16
1 116 909,92
287 340,00

4 595 195,84

4 560 767,08
34 428,76

